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1. Inleiding
In deze notitie is op verzoek van de Gebiedscommissie de Venen dd 9 september 2009
ingegaan op de historie van de Bovenlanden en is een tijdschema opgenomen met
genomen besluiten.
2. Bestuurlijke verantwoordelijkheden
2.1 Ecologische Hoofdstructuur (EHS)
De rolverdeling bij de realisatie van de EHS tussen de betrokken overheden:
•

Het Rijk heeft in 1995 in grote lijnen de grenzen van de EHS vastgesteld in het
Structuurschema Groene Ruimte. Het Rijk financiert grotendeels de aankoop,
de inrichting en het beheer van gebieden in de EHS.

•

De provincie Utrecht bepaalt om welke gebieden in Utrecht het precies gaat. De
begrenzing van de EHS heeft de provincie Utrecht vastgelegd in het Streekplan
2005-2015. De provincie Utrecht bepaalt ook welke subsidies grondeigenaren
kunnen krijgen voor natuurbeheer en – ontwikkeling. Het kader hiervoor vormen
de Natuurgebiedsplannen. Recent heeft de provincie Utrecht de
Natuurgebiedsplannen samengevoegd in het Natuurbeheerplan Utrecht.

•

De gemeente De Ronde Venen heeft in het Bestemmingsplan buitengebied
nauwkeurig vastgelegd wat wel en niet mag in een EHS-gebied.

Conclusie is dat de provincie Utrecht het bevoegd gezag is voor de uitvoering van het
EHS-beleid, en daarmee voor de totstandkoming van het EHS-gebied Wilnisse
Bovenlanden. De provincie Utrecht heeft met het Rijk voor de periode 2007-2013 via de
Bestuursovereenkomst ILG afspraken gemaakt over de realisatie van de EHS in deze
periode en de financiering daarvan.
2.2 Groene Ruggengraat
In de rijksnota ‘Natuur voor mensen, mensen voor natuur’ is beleid uitgewerkt voor
versterking van de Ecologische Hoofdstructuur met zeven ‘robuuste ecologische
verbindingen’. De Natte As, lopend van het Lauwersmeer naar de Biesbosch, is één van
deze robuuste verbindingszones. De Natte As is in het kader van Randstad Urgent in
2007 omgedoopt naar de Groene Ruggengraat. Doel van dit Randstad Urgent-project is:
versnellen van de realisatie van de Groene Ruggengraat zodat deze in 2018 echt af is.
De LNV-minister Verburg en gedeputeerde van de provincie Utrecht Krol zijn samen
verantwoordelijk voor het Randstad Urgent-project Groene Ruggengraat. De provincie
Utrecht is verantwoordelijk voor de ILG-programmering en de uitvoering van het
Utrechtse deel (waaronder de Bovenlanden).
De provincie heeft in 2002 ingestemd met de aanleg van de Natte As in Utrecht. De
provincie heeft daarbij wel stringente voorwaarden gesteld wat betreft financiering en
planologische effecten. Vanaf 2004 zijn er rijksgelden gereserveerd voor aankoop,
inrichting en beheer van de Natte As/Groene Ruggengraat. Ook voor
ontsnipperingsmaatregelen is vanaf 2004 geld beschikbaar. Ontsnippering is nodig om
knelpunten bij wegen, spoorwegen, bebouwing en dergelijke op te lossen. In 2005 heeft
de provincie door Arcadis een verkenning laten uitvoeren naar de mogelijkheden voor
inpassing van de Natte As in Utrecht.
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In het kader van de ILG Bestuursovereenkomst 2007-2013 tussen rijk en provincie is
voor de Venen 144 extra ha ter beschikking gekomen ten behoeve van de realisatie van
de Groene Ruggengraat. Deze extra ha’s maken deel uit van de afspraak in het
Afsprakendocument Robuuste Verbindingen (2003) dat voor de Groene Ruggengraat in
de Venen en de Vechtstreek tezamen 400 ha beschikbaar zou komen. De 144 ha is
bedoeld voor uitbreiding van de EHS in Groot Wilnis Vinkeveen; voor de periode 20072013 is in het Gebiedsprogramma de Venen 101 van de 144 ha gereserveerd.
De Groene Ruggengraat, ter hoogte van het gebied Wilnisse Bovenlanden, is al begrensd
in het kader van de EHS-begrenzing van de Wilnisse Bovenlanden. Een herbegrenzing
t.b.v. de Groene Ruggengraat is hier dus niet aan de orde.
3. Terugblik: genomen besluiten
In de bijgevoegde tabel is een opsomming opgenomen van genomen besluiten ten
aanzien van de realisatie van de EHS en de Groene Ruggengraat. Relevant voor de
Wilnisse Bovenlanden zijn vooral de volgende besluiten:
• In diverse rijksnota’s (o.a. Nota Ruimte, Structuurschema’s Groene Ruimte) heeft de
rijksoverheid beleid voor de EHS geformuleerd. In het Natuurbeleidsplan uit 1990
heeft het ministerie van LNV de EHS voor het eerst aangeduid.
• Begin 1990 heeft de rijksoverheid strategische groenprojecten benoemd. De Venen is
één van deze projecten geweest. De aanwijzing tot strategisch groenproject is
aanleiding geweest voor het Plan de Venen en de ondertekening van het bijbehorende
convenant op 17 februari 1999. Het Plan de Venen is vastgesteld door alle
vertegenwoordigende organen: Tweede Kamer, Provinciale Staten, gemeenteraden,
Algemene Besturen waterschappen en besturen van maatschappelijke organisaties.
• De provincie Utrecht heeft de EHS planologisch vastgelegd in het streekplan. In het
Natuurgebiedsplan de Venen zijn de natuurdoelen door de provincie vastgelegd. De
natuurdoelen zijn recent herbevestigd in het Natuurbeheerplan provincie Utrecht
2009 (september 2009). Het Natuurbeheerplan vormt het toetsingskader voor het
verstrekken van subsidie voor beheer van de EHS. Het Natuurbeheerplan geeft ook
aan waar subsidie kan worden verstrekt voor de functieverandering van
landbouwgrond naar natuur.
• In 2005 heeft de provincie Utrecht beleid geformuleerd voor de inzet van particulier
natuurbeheer in de EHS. De provincie heeft daarbij twee strategieën geformuleerd:
een strategie waarbij de nadruk ligt op actieve verwerving ten behoeve van
natuurbeschermingsorganisaties en een strategie waar particulier natuurbeheer actief
wordt gestimuleerd. De provincie heeft de Wilnisse Bovenlanden laten vallen onder de
strategie verwerving. Bij de strategie verwerving blijft particulier natuurbeheer wel
mogelijk maar wordt hier niet actief op ingezet.
• In het Bestemmingsplan buitengebied van de gemeente De Ronde Venen is een
tweedeling gemaakt tussen al verworven gronden in de Wilnisse Bovenlanden en nog
niet verworven gronden. De verworven gronden hebben de bestemming natuur
gekregen. Voor de nog niet verworven gronden heeft de gemeente een
wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Met het in werking treden van het
bestemmingsplan Buitengebied De Ronde Venen is de mogelijkheid tot
natuurontwikkeling bindend vastgelegd.
• In september 2009 heeft de provincie Utrecht de nog niet verworven delen van de
Wilnisse Bovenlanden aangewezen als prioritair gebied grondaankopen. Hierbinnen
vindt realisatie plaats op basis van volledige schadeloosstelling. In het uiterste geval
zet de provincie een eventuele onteigening in. Voor de gehele Venen geldt dat dit
voor maximaal 5 tot 10 % aan de orde mag zijn.
Voorgaande besluiten gelden niet alleen voor de EHS maar ook voor de Groene
Ruggengraat omdat beide gebiedsaanduidingen in de Wilnisse Bovenlanden overlappen.
Dit betekent dat met de planologische vastlegging van de EHS voor de Wilnisse
Bovenlanden ook de Groene Ruggengraat voor de Wilnisse Bovenlanden planologisch is
vastgelegd.
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Specifieke besluiten voor de Natte As c.q. Groene Ruggengraat zijn:
• In de rijksnota ‘Natuur voor mensen, mensen voor natuur’ (juli 2000) is de robuuste
verbindingszone Natte As aangewezen. Daarnaast heeft de rijksoverheid de Natte As
opgenomen in de Nota Ruimte (PKB-kaart 5 Ecologische Hoofdstructuur).
• In het Afsprakendocument Robuuste Verbindingen 2003 heeft de provincie Utrecht
met het Rijk afgesproken de Natte As te realiseren met het hoogste ambitieniveau,
onder andere voor migratie van soorten bij klimaatsverandering.
• In 2004 heeft de provincie Utrecht de Natte As opgenomen in het Streekplan als tracé
in studie.
• In het Herijkt Plan de Venen is de Natte As (2006) toegevoegd als nieuwe opgave.
• In het kader van Randstad Urgent (2007) hebben de rijksoverheid en de Groene Hart
provincies extra prioriteit gegeven aan de realisatie van de Natte As in het Groene
Hart. Vanaf dat moment is de Natte As in het Groene Hart herbenoemd tot Groene
Ruggengraat. Afgesproken is de Groene Ruggengraat uiterlijk in 2018 gerealiseerd te
hebben.
• In het voorjaar van 2009 heeft de provincie Utrecht de ecologische doelen voor de
Groene Ruggengraat door de Venen vastgesteld. In deze nota zijn de doelen voor het
deelgebied Groot Wilnis Vinkeveen van de Groene Ruggengraat uitgewerkt. In dit
rapport is ook ingegaan op de realisatie van de Groene Ruggengraat in de Wilnisse
Bovenlanden. Er is van uitgegaan dat hier een moerasknoop en verschillende
graslandknopen worden gerealiseerd.
4. Vooruitblik: nog te nemen besluiten
Met de planologische vastlegging van de Wilnisse Bovenlanden in het bestemmingsplan
heeft de gemeente ingestemd met de aanleg van natuur in de Bovenlanden. Bij de
inspraakprocedure is door een aantal belanghebbenden bezwaar gemaakt tegen de
natuurontwikkeling. De gemeente heeft hierop aangegeven de uitvoering van het Plan de
Venen mogelijk te willen maken, maar dat wel wordt getracht hinder zoveel mogelijk te
voorkomen. Uiteindelijk is geen beroep ingesteld op dit punt, zodat het bestemmingsplan
inclusief de mogelijkheid van natuurontwikkeling in werking is getreden.
Besluiten die nog genomen zullen worden:
• Vaststelling van het inrichtingsplan voor het nu verworven deel van de Wilnisse
Bovenlanden door de Gebiedscommissie.
• Aan de gemeente De Ronde Venen is verzocht de bestemming te wijzigen voor 50,5
ha. Het betreft gronden die verworven zijn en die in het kader van het inrichtingsplan
beoogd zijn in te richten als natuur. Deze gronden hebben in het bestemmingsplan
Buitengebied nu nog een agrarische bestemming. Tegen het wijzigingsbesluit van de
gemeente kan bezwaar worden ingediend door belanghebbenden.
• Besluit van de gemeente over bestemmingswijziging indien verwerving of inrichting
van de overige nu nog niet bestemde delen aan de orde is. Belanghebbenden kunnen
bij de voorbereiding van het hiervoor benodigde wijzigingsbesluit hun zienswijze
kenbaar maken. Ook staat beroep open tegen dit besluit.
• Vergunningverlening (o.a. aanlegvergunning, ontgrondingenvergunning,
keurvergunning). Ook hier geldt een bezwaarprocedure voor belanghebbenden.
Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar debovenlanden@devenen.nl
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